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3.2 Llogaria e përdoruesit OneLog   .......................................................................... 3

a) direkt përmes OneLog
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1. OneLog

OneLog është një shërbim falas për regjistrim dhe login për përdorimin e 
shërbimeve digjitale të kompanive mediatike në Zvicër.

OneLog u mundëson përdorueseve/ve të logohen në të gjitha ofertat digjitale 
nga kompanitë mediatike në Zvicër që kanë implementuar OneLog, mbas një 
regjistrimi dhe autentifikimi që ndodh vetëm një herë në OneLog (Vendos linkun 
për listën e shërbimeve) pa pasur nevojë për një proces të mëtejshëm autentifikimi. 

OneLog operohet nga OneLog AG, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 
Zürich (më tej „OneLog AG“). OneLog AG është një Joint Venture (sipërmarrje e 
përbashkët) e Ringier AG dhe TX Group AG.

2. Fusha e zbatimit 

Këto kushte të përgjithshme të biznesit (më tej “kushte”) zbatohen për 
marrëdhënien kontraktuale (më tej “marrëveshja e përdorimit”) midis OneLog AG 
dhe përdoruesve të OneLog (më tej “përdoruesit”).

Duke përdorur OneLog, përdoruesi pajtohet shprehimisht me këto kushte.

Nuk zbatohet çdo kusht i përgjithshëm i përdoruesit.

Përveç këtyre kushteve të përgjithshme të biznesit, disa shërbime digjitale 
i nënshtrohen kushteve të veçanta të përdorimit, ndaj të cilave ju referojmë 
shprehimisht kur i përdorni këto oferta, dhe të cilat zbatohen paralelisht me këto 
kushte të përgjithshme të biznesit. Në rast të një kontradikte ndërmjet këtyre 
kushteve të përgjithshme të biznesit dhe kushteve të veçanta të përdorimit, këto të 
fundit do të kenë përparësi.

3. Kushtet e përdorimit 

3.1 3.1 Palët kontraktuese 

Kontrata e përdorimit për përdorimin e OneLog është lidhur ndërmjet OneLog AG 
dhe përdoruesit në përputhje me këto kushte. Përveç kësaj, krijohet një kontratë 
përdorimi ndërmjet përdoruesit dhe operatorit të ofertës digjitale përkatëse që 
përdor përdoruesi (sipas shënimit ligjor). Kjo kontratë përdorimi u nënshtrohet 
kushteve të tjera, ndaj të cilave ju referojmë shprehimisht si përdorues.
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3.2 Llogaria e përdoruesit OneLog 

Kur përdoruesi regjistrohet në OneLog, ai merr një llogari përdoruesi 
ndërplatformëshe (më tej “llogaria e përdoruesit OneLog”). Kjo i mundëson 
përdoruesit, që pas regjistrimit dhe autentifikimit që kryhet vetëm një herë tek 
OneLog, të identifikohet në të gjitha shërbimet digjitale që kanë implementuar 
OneLog, pa pasur nevojë për një proces të mëtejshëm autentifikimi.

OneLog mund të përdoret nga persona fizikë dhe juridikë. Personat fizikë nga 
Bashkimi Evropian lejohen të përdorin OneLog vetëm nëse janë të paktën 16 vjeç 
ose nëse prindërit e tyre kanë dhënë pëlqimin e tyre.

OneLog AG është administratori i llogarisë së përdoruesit OneLog.

Për të përfituar nga OneLog, përdoruesit kanë opsionet e mëposhtme për 
regjistrim dhe login:

a) direkt përmes OneLog

Nëse përdoruesi regjistrohet direkt përmes OneLog, llogaria e përdoruesit të 
OneLog do të aktivizohet sapo përdoruesi të konfirmojë adresën e tij të emailit. 
Të dhënat që jep përdoruesi në llogarinë e përdoruesit të OneLog i nënshtrohen 
Politikave të privatësisë së OneLog.

b) nëpërmjet një rrjeti social (Social Sign-in)

Përdoruesi mund të regjistrohet ose të identifikohet në OneLog nëpërmjet një rrjeti 
social (p.sh. Facebook, Google ose Apple). Nëse përdoruesi e bën këtë, OneLog 
AG i merr të dhënat e kërkuara për regjistrim ose login nga rrjeti social përkatës. 
Më shumë detaje për këtë mund të gjeni tek Politikat e privatësisë së OneLog. 
Marrëdhënia juridike ndërmjet përdoruesit dhe rrjetit social, përfshirë rregullimin 
e mbrojtjes së të dhënave, i nënshtrohet ekskluzivisht politikave të rrjetit social 
përkatës.

c) nëpërmjet SwissID

Përdoruesi ka mundësinë të regjistrohet ose të logohet në OneLog me SwissID, 
i cili është një login i standardizuar në të gjithë Zvicrën dhe që ofrohet nga 
SwissSign Group AG (më tek ”SwissSign”). Nëse përdoruesi e bën këtë, OneLog 
AG merr nga SwissSign të dhënat personale të nevojshme për regjistrim ose login. 
Detaje të mëtejshme për këtë mund të gjeni tek Politikat e privatësisë së OneLog. 
Marrëdhënia juridike midis përdoruesit dhe SwissSign në lidhje me SwissID, 
duke përfshirë rregullimin e mbrojtjes së të dhënave, i nënshtrohet ekskluzivisht 
dispozitave të SwissSign.
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d) me WebAuthn

Përdoruesi ka mundësinë të regjistrohet ose logohet në OneLog duke përdorur 
forma të ndryshme të WebAuthn (p.sh. Touch ID dhe Face ID nga Apple). 

Nëse përdoruesi regjistrohet ose logohet nëpërmjet WebAuthn, OneLog AG nuk 
merr asnjë të dhënë personale nga ofruesi përkatës. Detaje të mëtejshme mund të 
gjeni tek Politikat e privatësisë së OneLog.

3.3 Përpunimi i të dhënave 

Në kuadër të OneLog mblidhen dhe përpunohen të dhëna të ndryshme të 
përdoruesve. Përpunimi i të dhënave në kuadër të OneLog është subjekt i 
Politikave të privatësisë së OneLog.

Përdoruesi siguron OneLog AG se të dhënat personale të ofruara nga përdoruesi 
janë të vërteta dhe se ato mbahen të përditësuara nga përdoruesi. Informacioni i 
paplotë ose i pavërtetë do të çojë në refuzimin, bllokimin ose fshirjen e llogarisë së 
përdoruesit të OneLog dhe çdo informacioni të lidhur me të.

Ndryshimet në të dhënat e adresës mund të bëhen në çdo kohë në llogarinë e 
përdoruesit OneLog të përdoruesit.

Nëse përdoruesi dyshon për përdorim jo të duhur të të dhënave, kjo duhet të 
raportohet menjëherë në adresën e mëposhtme: 
OneLog AG, Datenschutz, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich

3.4 Detyrimet e përdoruesit 

Përdoruesit nuk lejohen të keqpërdorin OneLog dhe përmbajtjen e tij, në veçanti, 
përdoruesit:

• Nuk lejohen të manipulojnë ose të ndryshojnë përmbajtjet; 
• Nuk lejohen të heqin ose të ndryshojnë asnjë njoftim për të drejtën e autorit 

ose markën tregtare; dhe 
• Nuk lejohen të bëjnë ndryshime, shtesa dhe/ose veprime të ngjashme në 

OneLog, të cilat mund të dëmtojnë ose të rrezikojnë funksionimin e duhur të 
OneLog. 

Në rast shkeljeje të detyrimit nga përdoruesi ose në rast dyshimesh të justifikuara 
në lidhje me një shkelje të detyrimit, OneLog AG ka të drejtë të bllokojë 
përkohësisht ose të fshijë përfundimisht llogarinë tuaj të përdoruesit të OneLog 
dhe të kërkojë dëmshpërblim në masën ligjore.
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3.5 Kohëzgjatja dhe përfundimi i kontratës 

Kontrata e përdorimit për OneLog lidhet për një periudhë të pacaktuar.

OneLog AG rezervon të drejtën të kufizojë pjesërisht, të ndryshojë dhe/ose të 
çaktivizojë OneLog në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak dhe të bllokojë, të fshijë 
ose të çaktivizojë llogarinë tuaj të përdoruesit të OneLog.

Përdoruesi mund të zgjidhë kontratën e përdoruesit për OneLog në çdo kohë 
pa respektuar një periudhë njoftimi duke fshirë llogarinë e tij të përdoruesit të 
OneLog.

Mbyllja e OneLog nuk rezulton në përfundimin e marrëveshjes së licencës me 
kompaninë mediatike; Zgjidhja e këtyre kontratave të përdorimit bazohet vetëm 
në kontratën përkatëse të përdorimit ndërmjet përdoruesit dhe kompanisë 
mediatike përkatëse.

Nëse kontrata e përdoruesit me OneLog ndërpritet, përdoruesi mëson dhe pranon 
se nuk mund të përdorë më, ose vetëm në një masë të kufizuar, ofertat digjitale 
të kompanisë mediatike (derisa të regjistrohet përsëri tek OneLog) dhe se nuk ka 
të drejtë për rimbursim të pagesave të bëra tashmë për ofertat me pagesë. Kjo 
vlen edhe nëse llogaria e përdoruesit OneLog është e bllokuar (për çfarëdo arsye 
ligjore).

Në OneLog mund të regjistroheni përsëri në çdo kohë, madje edhe me logine të 
tjera (shih seksionin 3.2).

4. Mbrojtja e të dhënave 

OneLog AG bën përpjekje të mëdha për të mbrojtur të dhënat e përdoruesve. 
Përpunimi i të dhënave personale lejohet vetëm brenda kornizës së kufizimeve 
ligjore dhe kryhet në përputhje me Politikat e privatësisë së OneLog, të cilat mund 
t’i gjeni këtu: Politikat e privatësisë së OneLog.

5. Përjashtimi nga përgjegjësia 

OneLog AG është përgjegjës për dëmin e drejtpërdrejtë të shkaktuar nga një 
shkelje e qëllimshme ose nga pakujdesia e madhe e detyrimeve të saj kontraktuale 
ose ligjore. Përjashtohet përgjegjësia e OneLog AG për dëmtim të drejtpërdrejtë 
në rast neglizhence të lehtë ose për dëmtim jo të drejtpërdrejtë (siç është fitimi i 
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humbur), pavarësisht nga çfarëdo arsye ligjore, duke iu nënshtruar dispozitave të 
detyrueshme statutore.

Në veçanti (por pa u kufizuar) OneLog AG nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për 
përmbushjen kontraktuale të kontratave midis përdoruesve dhe të një kompanie 
mediatike që ka implementuar OneLog.

OneLog mund të mos jetë përkohësisht i disponueshëm ose vetëm në një masë 
të kufizuar për shkak të punimeve të mirëmbajtjes ose arsyeve të tjera. OneLog 
AG nuk është përgjegjës as për padisponueshmërinë e përkohshme të OneLog 
dhe as për dështimin e disa ose të të gjitha funksioneve, keqfunksionimet ose 
mosdisponueshmërinë e OneLog dhe kufizimet e lidhura me të (p.sh. përdorimi i 
kufizuar i ofertave digjitale të kompanisë mediatike).

OneLog AG nuk garanton funksionimin e duhur të ofertave digjitale të kompanive 
mediatike që kanë implementuar OneLog dhe as korrektësinë dhe plotësinë e 
përmbajtjes së vënë në dispozicion në këto oferta.

OneLog AG nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen e të dhënave dhe për 
gabimet që nuk janë në fushën e tij të përgjegjësisë, përkatësisht për gabimet 
në ofertat digjitale të kompanive mediatike që kanë implementuar OneLog, për 
gabime nga operatorët e shërbimeve të telekomunikacionit, aksesit dhe Hosting 
Provider etj. ose për dështime teknike ose maluare, p.sh. sofuare të dëmshme.

Faqet e regjistrimit të OneLog mund të përmbajnë linqe me faqet e internetit 
dhe aplikacionet e palëve të treta. Këto përmbajtje dhe oferta nuk operohen 
dhe nuk monitorohen nga OneLog AG. OneLog AG refuzon çdo përgjegjësi për 
përmbajtjen dhe funksionimin e përmbajtjes dhe ofertave të këtyre linqeve.

6. Të drejtat e pronësisë intelektuale 

OneLog AG është pronari dhe operatori i OneLog. Të gjitha markat, emrat, logot, 
imazhet, grafika, dizajnet, tekstet (përfshirë reklamat), paraqitjet, programet 
kompjuterike dhe materialet e tjera të përdorura në lidhje me OneLog i përkasin 
OneLog AG ose palëve të treta të autorizuara. Riprodhimi (i plotë ose i pjesshëm), 
transmetimi (elektronik ose me mjete të tjera), modifikimi, lidhja (duke përfshirë 
Framing) ose përdorimi i elementeve të tillë për qëllime publike ose komerciale 
është i ndaluar pa miratimin paraprak me shkrim të OneLog AG.
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7. Dispozita të përgjithshme 

7.1 7.1 Vlefshmëria 

Nëse një ose më shumë klauzola të këtyre kushteve janë tërësisht ose pjesërisht 
joefektive, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të mbetura.

7.2 Rregullimet 

OneLog AG rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet në çdo kohë. Përdoruesit 
do të informohen për kushtet e ndryshuara me anë të njoftimit në një pikë të 
përshtatshme brenda OneLog dhe/ose në ofertat digjitale përkatëse.

Ndryshimet e mëvonshme të kushteve konsiderohen të jenë miratuar nga 
përdoruesi nëse përdoruesi nuk i kundërshton kushtet e reja me shkrim brenda 
14 ditëve nga vënia në dijeni për kushtet e ndryshuara. Kundërshtimet duhet të 
dërgohen në adresën e mëposhtme: OneLog AG, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 
23, 8008 Zürich, support@onelog.ch.

Duke vazhduar përdorimin e OneLog, përdoruesi pranon kushtet përkatëse të 
zbatueshme.

7.3 Vendi i juridiksionit dhe ligji në fuqi 

Vendi ekskluziv i juridiksionit për të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga 
ose në lidhje me kontratën është Zyrihu 1, subjekt i vendeve të juridiksionit të 
detyrueshëm. 

Ligji zviceran zbatohet për përjashtimin e Aktit Federal për të Drejtën 
Ndërkombëtare Private (IPRG) dhe Ligjit të Vjenës për Shitjet (CISG).

8. Adresa e kontaktit 

OneLog AG, c/o Ringier AG  

Dufourstrasse 23 
8008 Zürich 
support@onelog.ch
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